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COUNCIL OF TWELVE
Lieve V.C.,
Dit vertelde jouw Council of Twelve. Het is hun antwoord op en advies voor jouw hulpvraag.
Voor jou goed om te weten. De stappen van 2 -> 3 is een behoorlijke. Van 3 -> 4 is terug in de tijd. Van 4 -> 5 is een snelle en
bijzondere stap. Van groot naar klein dier, dus grootst naar piepklein, muggenzifterij. Let op je stemming😊. Van 5 -> 6 is
wederom een grote stap, het lijkt terug in de tijd maar dat is het niet. Gevoelsmatig lijkt het op snel even een paar stappen
nemen. Van 6 -> 7 gaat redelijk snel, schuin omhoog oversteken en dan ben je er. Je kan daardoor wel snel ergens in belanden.
Van 7 -> 8 is een lastige. Je stapt uit een aardse buitenwereld en treedt toe de Magische wereld in die ook nog eens onzichtbaar
is. En dat terwijl jij het mag invullen. Even bijkomen is niet raar in deze fase.
Van 8 -> 9 is een soepele overgang, je hebt immers materiaal gekregen om helend te bouwen.
Van 9 -> 10 is wél weer een overgang. Het wordt zichtbaar. Daar waar je eerst aan jezelf bouwde, is jouw bouwwerk nu buiten te
zien. Je stapt de wereld in van de winter. De periode van stilstand – dood – jezelf – kern- angst – tederheid. Laat dat er zich
aandient tot je komen in je binnenwereld. Het vuur van Roodborstje is als het vuur van het kachel. Het transformeert en is een
veilige plaats om je aan te warmen als je koud bent geworden.
Van 10 -> 11 je blijft in de winter. Zo ook van 11 -> 12. De laatste periode ben je dus met Councillors die zich met jouw
Binnenwereld bezig houden. De laatste twee zijn Berensterk. Het kan wel eens een heftig einde zijn van een periode, die je dragen
kan. Waar de verandering naar toe leidt, dat is niet bekend. Zoals niemands pad bekend is van te voren. De komende periode
staat er wel voor je klaar: Magie – Prehistorie – Beren (op je weg)- Transformatie – Bouwen. Je volgende fase is bekend. Wellicht
een mooi moment om dan Councillors weer te vragen?

Met dank aan je Councillors – wij zien elkaar snel voor de 1e persoonlijke sessie
Beide benen op de grond, Marjan Tabak
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